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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkcit'skedé.eben van, hová az előfi
zetősek küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda ezimezendó.

Előfizetési feltételek:
Egy évre . . . . 4 frt.
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Megjelenik: minden Szombaton.
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Hirdetések

négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg 
külön 30 krajczár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

A gyáriparnak adandó állami kedvezmények*)
Ha nem is tisztán „szenteltvíz,“ de az 

iparfejlesztés eszközeit más államok mértékével 
mérve, bizony nem sokkal több az afféle állami 
kedvezmény, melyben az április 25-én benynj- 
tott törvényjavaslat a technika jelen fejlődése 
szerint fizott egészen nj, vagy relatív uj gyár
iparágakat részesíteni akarja. Nem mintha öröm
mel nem lldvözölnök e sokáig késett törvényja
vaslatot, de nem tartjuk ezt olyannak, mely csak 
kis részben is ellensúlyozni volna hivatva a bé
kákat, mikbe az újabb közgazdasági kiegyezés 
szép fejlődésnek indult és az intenzív fejlődési I 
képesség legtöbb előfeltételével bíró iparunkat 
verte.

Midőn gr. Szapáry pénzügyminiszter 
a képviselőház 25-iki illésében az előterjesztést 
kinyomatás végett bejelentette, több baloldali 
pádról felhangzott: „Ónálló vámterület!" Hát' 
ma már nincs is más eszköze a versenyképes 
nemzeti ipar megteremtésének, de erős meg-1 
győződésünk, hogy a pénzügyi kibontakozáshoz 
is csak ezen egy biztos nt vezet. Nincs állam 
Svéd- és Norvégországtól és Dániától Spanyol
országig és Spanyolországtól Romániáig és Szer
biáig. mely oly rémítőn csekély jövedelmet huzna 
a legigazságosabb és legkényelmesebb közvetett

*) Az ily estim alatt beterjesztett törvényjavaslatról 
I! á t h Károly orsz. képviselő a „Pesti Naplóu-ban vezérczikk 
alakjában ezeket irta.
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Irta: Németh Ignácz.
(Folytatás.)

Ha létezik, bizonyítsa be léteiét! Gyoződtessen 
meg bennünket arról, hogy az erény méltó jutalom • 
bán —, a bűn méltó büntetésben fog részesülni, 
gyoződtessen meg bennünket hirdetett igazságszere- 
tetéről és ne engedje az igaztalanságot az igazságon 
diadalmaskodni! Gyoződtessen meg ókori csudái ( 
által, hogy ne kelljen az embernek kételkedni, váj
jon megtörténtek-e ezek vagy nem!

Oh ha léteznél, már meg lenne sértve büsz
keséged, .hatalmas*  s nem engednéd, hogy ily nyo
morult féreg mint én, téged ilyesmivel vádolni me
részeljen.

Tudom, — tudom, óh! — legnagyobb sajná
latomra, hogy nem létezel és tudom, hogy senki sem ' 
fogja megboszulni a rajtam elkövetett méltatlansá
got! Én —?! mit tehetek! Hiszen én már mint élő 
megszűntem élni. Már nincs kezemben Ciree hatal
mas varázsereje, mely mindent kedvem szerint vál
toztat át, nincs kezemben az az werŐ,“ mit két hó
nappal ezelőtt oly könnyen pazaroltam, nincs bir
tokomban ama nyomorult érez, mi emberré tesz a 
világ elolt —. mivel szolgává igázhatom le az egész 
világot. Elméikül pedig, hogyan boszulhatnám meg 
magamat ?

Oh, tudom, tudom, hogy nem létezel! tu
dom, hogy uem to teremtetted az emberiséget, ha

ad ófórrásból: a vámokból, mint Magyarország; 
;de aztán nincs állam sem széles e világon, mely 
nyitva tartaná határait a szomszéd hatalmas ipara 
számára, oly konpenzáczió mellett, hogy a vám
közösségben levő szomszéd viszont gabonáját 

[és lisztjét, borát gyapjúját nagyrészt — más
honnan vegye, e czikkek exportját pedig vagy 
megnehezítse vagy lehetetlenné tegye.

Mig csak öt-hat évvel ezelőtt is alig akadt 
a vámsorompók felállításának egy-egy elszigetelt 
hirdetője, s míg az a kiegyezési viták alkalmá
val is legtöbb oldalról csak mint exkluzív ipa
rosérdek állíttatott oda, addig ma már alig akad 
gondolkodó gazda ember és független politikus, 
a ki fentarthatónak tartaná a vám közösséget az 
ilyen vámtarifa és külföldi államokhoz való ilyen 
szerződéses viszony mellett.

A magyar iparnak immár leghatalmasabb 
szövetségese akadt a hazai földmivelési érdekek
ben, sőt ha a kozmopolitikus kereskedővilúg is 
kezd az iparért felemelkedni, és ha még a ki
egyezési szerződés lejárta előtt is felállíthatónak 
mondja a fogyasztási zárvonalat: e jelenség leg- 
kevésbbé sem az iparmozgalmaknak, hanem a 
közgazdaság és forgalom összes tényezőire mind 
tarthatatlanabbá váló viszonyok nyomásának a 
természetes eredménye. Semmiféle társadalmi 
agitáczió sem tehetett volna például nagyobb 
szolgálatot az önálló vámterület eszméjének, mint 
a milyent a kormány tett az uj ezukor-, kávé

nem az emberiség téged. Mert borzongott ama gon
dolattól, hogy halálával megszűnjék mindene — 
megszűnjék létele, borzongott ama gondolattól, hogy 
halálával ismét azzá kell lennie, mi volt teremtése 
előtt — egy tehetetlen anyag. Reszketett ama gon
dolattól a kapzsi, hogy véres verejtékével szerzett 
vagyonát, s amit mindennapi életszükségletének ön- 
magátóli elvonásával szerzett meg magának, s annak 
mindennapi gyarapodásával, mindig nagyobb meg 
nagyobb légvárakat építve a halál által egyszerre 
romba dőljenek ? amaz illusiói, hogy a túlvilágban 
még több vagyont kaparíthat össze magának, mert 
ott gyomra fölmenti mindennapi kiadásaitól, egyszerre 
nemléted által semmivé tétessenek ?! A vétkes azért 
teremtett, hogy azon bűnöket, miket a gyönge 
emberi szív meg nem bocsáthat, azokat, miket az 
emberiség, léteiének megszüntetésével szokott lakol- 
tatni, nem várva arra, hogy itt megjavulhasson s a 1 
bűnt, mit elkövetett jóvá tehesse —, azokat to bo
csásd meg! Az erényes azért, hogy erényéért jutal
mat nyerjen, mert a gyönge emberi elme nem tudja, 
— nem akarja felfogni, hogy erényes legyen jutalom 
nélkül. Az uzsorás, azért teremtett, hogy erényéért, 
melyet e földön követ, hogy azon száz százalék he
lyett, mit pénze után vehetne és csak hatvanat vesz, 
a hiányzó negyven kamatot te tizesd meg neki a 
túlvilágon.

De sajnállak kedves barátom, hogy ily tévesen 
fogod fel, mind az Istenség, mint az emberiség 
rendeltetését. Tehát állításaid szerint, csupán önzésük 
kielégítésére teremtették volna! Barátom tekints kö- 

1 rül a természetben s minden lépten nyomon meg 
fogod találni Istent. 6 az emberiséggel született!

Igen kedves barátom, úgy van, csakis önzésből

és sörfogyasztási adó behozatala által. És csal 
az olyan gyarmati helyeztetést! állam, mely i 
szatócsbolt elé flnánezot kénytelen állítani, hogj 
nehány kiló kávé vagy ezukor után adót szed
hessen ; csak az ilyen állam lehet arra utalva 

'hogy iparát egyébbel ne védhesse a külföld' 
verseny ellen, mint néhány évi kereseti adómén: 
tességgel, és bélyegelengedéssel.

No de nekünk magyaroknak még az ilyej 
homöopathikus állami támogatást is örömmel kel 
üdvözölnünk és elismeréssel kell viseltetnünk 
kormány „jóakarata*  iránt, hogy sok enquet 
után, végre gyakorlati irányú kész törvényjavas 
lattal is igyekezett a közvélemény unszolásánál 
és a törvényhozás utasításainak eleget tenni.

„A hazai iparnak adandó állami kedvez 
ményről*  szóló törvényjavaslat egészben magáévl 
teszi az orsz. m. iparegyesület idevágó emlék 
iratában kijelölt irányt, és csekély változással ;
m. évi október havában egybehívott szak érteked 
let pontozott javaslatai nyomán állapítja meg a 

I állami kedvezményben részesítendő gyáriparcso 
' portokat, úgyszintén a kedvezmények módozatait 
Helyes az elv, mely szerint nemcsak az ol 
uj gyártelepek, melyek Magyarországon eddi/ 

. egyátalán elő nem állított czikkeket készítenek 
hanem a már létező, vagy ezentúl felállítaná 
oly gyárak is részesíttetnek az adókedvezmény 

, ben, melyek egyfelől a technika jelen fejlődés 
| szerint berendezvék, másfelől pedig iparfejlesz 

teremtették, kivétellel, hol az emberiség a fejlődé 
magasabb fokán áll, ott kevésbbé tisztelik Istent öl 
zésből, hol pedig alantabb fokon áll, ott csak 1 
önzésből, vagy még egy fő esetet említek : félelembő 
Miért imádták a Perzsák a napot és tüzet? vajjo 
nem-e azért, mert meleget adott nekik, meit jó tev 
sugarai áldást hoztak földeire? Miért istenítette a 
egyiptomi a tehenet? mert használt neki; miért i 
tenítette az indiai a krokodilt, a csörgő kígyót ? mei 
félt tőle. Hogy ha ez való legyen, hogy az istei 
fogalom már az emberiséggel születik, hogyan va 
az, hogy számos nép nem ismer semmi vallást ? ( 
ha bírják is, de oly tökéletlen alakban, hogy az i$ 
teni tisztelet a vallás nevének egyáltalában nem fe 
lelhet meg. Például mint előbb említőm, az állatin 
vallások, vájjon az ilyen vallásban létezhetik-e am 
lénynek fogalma, mely uralkodik az emberiségen, 
természeten s kormányozza azt. Az állat az emb( 
alá — nem föléje lön rendelve. S ha az isteni ft 
galom valóban az emberiséggel született volna, akkori 
nem ily homályos, tökéletlen, úgyszólván dlírva és tei 
mészetellenes módon nyilvánulna. Mert Istent tökéh 
tesnek kell gondolni.

A Tuskok semmi Istenséget sem hisznek, a Kői 
radok szintén, a délamorikai ősember nem bir sémi, 
vallási nézetekkel, megengedi, hogy megkereszteljél 
de nem tudja, hogy mit jelent. Austrália benszülö 
tőinek még fogalmuk sincs a felől, hogy teremi 
létezik, s ha erről fel akarják őket világosítani, k 
nevetik.

(Folyt, köv.)



tési vagy általános nemzetgazdasági szempontból 
kiválóbb fontosságit czikkeket állítanak elő. Ilye
nek a textilipar összes czikkei. továbbá a fém
ipar, munka- és gőzgépek előállítása, porczel- 
lán-, üvegipar stb.

A mezőgazdaság kiegészítő részét képező 
szeszgyárak adó- és illetekmentesítése igen bo
lyén van és valami kevéssé ollei’snlyozliatni fogja 
a közös közvetett adórend-zeniek végtelen karos 
kihatását; de nem értjük, miért mell' letett a 
papíripar, melyet állami kedvezőiéin bon re - 
sítés végett az ompiete javaslatba hozott? Az 
igaz, hogy mint egy *0  papirmalom van a; 
országban, de ezeknek legnagyobb része 'gén 
kezdetleges technikai berendezéssel bír. tehát 
csak teljes átalakítás eseten részesülhetne aczel- 
bavett kedvezményekben: mar pedig ez*m  t-kli
nikai átalakítás annál kívánatosabb, mivel pa
pírgyáraink csakis a közönségesebb iropapiros 
előállítására vannak berendezve. e> úgy a sokfele 
finomabb fajta, mint az egészen de va (csoma
goló) papiros is roppant mennyiségekben a kül
földről hozatik he. Heméljílk. meg fog tétetni ( 
és a képviselőház által el fog fogadtatni az in
dítvány a papíripar felvételére.

Á mi magát az állami kedvezményt illeti, 
az adómentesség tekintetében nem leheteti to
vább menni, mint a mennyit a javaslat megál
lapít: lbS2. január 1-től ls’lő. év végéig ter
jedő teljes mentesség a koresotadó. illetőleg a 
nyilvános számadásra kötelezeti vállalatok adója 
alól, továbbá a községi pótlék. az áll. jövedelmi 
pótadó és a keresk. kamarai illeték alól. Ezen
kívül a gyári vállalatok mentesek a gyári tel
kek megszerzéséért és átíratásáért járó illetékek, 
valamint az ipari részvénytársaságok megalaku
lásával és részvénykibocsátásával járó bélyeg és 
egyéb illetékek alól.

Ha mindezen állami kedvezményt mely
hez még a gyári czélokra szükségelt sónak ked
vezményi áron való átengedése járul - számba 
veszszük, együttvéve is édeskevés az arra, hogy 
pótolja a gyáralapítás előmozdításának leghatá
lyosabb eszközét, a vámvédelmet; de mégis elég
séges arra, hogy ismét némileg óleszsze a vál
lalkozási kedvet az egészséges előfelt'telekkel 
bíró iparternielés terén és ösztönözze s képe
sítse iparosainkat telepeinknek a technika jelen 
fejlődése szerinti berendez;sére s <■/. által ver
senyképesebbé tételére. A szakminiszleriiim fela
data pedig lesz a kedvezményeket a törvény ke
retén belül akként alkalmazni, hogy a létező 
iparnak, különösen a kisebb kézműiparnak azzal 
többet ne ártsanak, mint a mennyit az iparfej
lesztés tekinteteinél fogva egyes esőtekben hasz
nálhatnának.

Az empiete javaslatai egyébiránt az állami 
kedvezmények térén jóval tovább mentek az adó- 
és illetékmentességnél, és az indokolás nem ad 
felvilágosítást arra nézve, vájjon a kormány 
szándékozik-e azokra nézve külön előterjeszté
seket tenni.

Így nem terjeszkedik ki a törvényjavaslat 
a vas- és rézíinomítókra, melyek mini iparvál
lalatok 10"o kereseti adó alá esnek, szembi ii 
a csak 5"„ bányaadóval terhelt azon finomítók
kal, melyek vas- és rézkohókkal vannak közvet
len kapcsolatban. Az empiete indokoltnak látta, 
a nem csekélyebb közgazdasági fontossággal bíró 
specziális finomítóknak is csak 5" „ adó alá 
vonatását.

Felhatalmazandó lett volna a kormány nj 
gyárak 1 élesítése esetén a magyar kincstár ja
vára eső vámösszeg visszatérítésére mindazon 
importált gépek és géprészletek illán, melyeknek 
külföldről vámfizetés mellett való behozatala, 
mint szükséges kellőleg igazolható. Annál keve
sebb oka volt a pónzügyminisztornok az állami 
kedvezmények ezen szükségszerű kiegészítését 
elejteni, mivel voltaképen itt is csak liicrnm ces- 
sans-ról volna szó. mely más csatornákon csak
hamar visszatérülne az államkincstár javára, ép- 
úgv mint az elengedett adóösszeg.

Még egy fontos (lgyre hivlu fel az ipar
egyesület és az enqnete a kormány figyelmét. 
Itt az ideje, hogy u törvény mondja ki, misze
rint. állami, törvényhatósági és az állam befolyása 
alatt álló intézetek szflkségletei a hazai ipar 
által fedezendők. Történtek már egyes megfeleld 
kezdemények e téren és különösen a honvédelmi

minisztérium az utóbbi időben egyetlen felsze
rel,,,j ezikknól sem mellőzi többé a hazai ipart. 
I)e egrseges rendszert kell az egész dologba 
hozni. A kormánynak alkalmas közeget kell fel
állítani, melynek feladata legyen gondoskodni, 
airól, hogy a nyilvános szükségletek beszerzé
sére vonatkozó minden felhívás az illető iparo
sok tud ..mására jusson, a mely közeg a hazai 
vállalatok megbízhatósága es szállítóképességéről 
felvilágosításokat adjon és a hazai ipar részéről 
eszközlésbe vett szállításokat ellenőrizze stb.

Mind e felsorolt hézagok mellett is a kor
mány előterjesztése némi hasznos-szolgálatot fog 
tehetni hazai iparunk nagyon soká elhanyagolt. 
ügyének.

L e v e 1 e z é s.
Budapest. .1SS1. május ■!.

Alig volna kőzérdektibb dolog, mint a fővárosi 
választások elíírelátliató eredményéről referálni. Nincs 
semmi n mi provincziális lap olvasóit a választások 
kilszöbén jobban érdekelné, mi it az ország szivében 
megejtendő követválaszlási mozgalmak. A fővárosi 
hirhipok. mint kizárólag politikaiak, inkább politi
kai pártállást elfoglalva, saját érdekeiknek t'liijé- 
neznek, s iev belőlük csak nagyimliezim tudnánk 
eredményt jósolni. Nem lösz tehát felesleges, lm az 
egvik pártállást sem méltányolva, a másikat sem 
bm -mérehe, a majdm-m biztosnak mondható ered- 
ménvt röviden eonstalálom fővárosunk balparii ke
rületeiből.

A belvárosban eddig csak a lüggetlenségi 
párt talált jelöltre Irányi Dánielben, kinek megvá
lasztatása iránt kétség m-m forog lenn. A belvárosi 
választók sokkal jobban ismerik Irányi példás jeli.- 
inét, jobban érzik, hogy az ellenzéknek reá mint 
egyik'hatalmas szónokára szüksége van. mintsem 
más lerlill kijelelése által csak kétségessé is tegyék 
Irányi győzelmét. A Lipótvárosban Walirmann Mór 

■ ■Ilon, ki háromszor egy inásután viselte a kerület 
mandátumát, nem e Diliknek jelöltet, igy e kerület 
: m-mánypáríi képviselőt küld a parliamenlbe. A VI. 
kerületben a mozgalom legélénkebb. Sehol anvnyi 
zikzló. mint itt. sehol oly sok pártszervezkedési 
gviilés, mint a Terézvárosban. Éppen elsején szer
vezkedett a kormány mellettes Bnsbach párt, s való
ban mm kevés lelni valója van az ellenzéknek, da- 
tz.'.ra. li"gy a -l'-as pártnak egyik legderekabb tér
tin llellh Ignác/ fogadta el a eandidaturát. A külső 
Terézváros megmarad régi képviselőjénél. lloHmaim 
Pál egyt. tanárnál, ki a mérsékeli ellenzék táborához 
csatlakozik. A Józsefváros, hol a múlt választások 
alkalmával oly várakozással néztünk a Szilágyi contra 
Jókai mozgalmak elébe, ma még alig mozog, de 
több mint valószínű, hogy e kerületet a parliament 
első szónoka, a mérsékelt ellenzék egyik büszkesége 
Szilágvi Dezső tanár lógja képviselni. Még a J.\. 
kerület jósol leginkább viharos választást, hol alig 
lehetne bizony nv 1 mondani, vájjon az ellenzék vagy 
a szabadelvű párt köré riportosiil-e a többség. Á 
lüggetlenségi párt Tliafv Kálmánt jelölte ki h. Ke
mény Gábor miniszter ellen.

Az ünnepélv ességekre nagyban készülődnek. A 
díszesebb épületek tulajdonosai már belek óla ver
senyeznek a díszítésben. A városház, megyeház, ta
karékpénztár s Hungária és még számos épületeken 
a legszebb burikaturát fogjak a lángok ábrázolni. A 
vigadó nyugoti felén, ölnél magasabb R. és S. be 
tűket a íeggv<"myöiiibb lényben világítja meg a gáz. 
A hinezhid villanyos fénnyel lesz illiiminálva. a ki
rályi vár pedig a Ganz-féle gyár tetején épült to
ronyból lesz villámmal lángtengerré varázsolva. Mi-i 
dőli majd az ünnepélvt elmúltnak mondjuk, hosszab
ban lesz szerencsém leírni unnak kél'égleien sikerét.

A május elseje gyönyörűen köszöntőit be, már 
a hajnali órákban özönlött ki a közönség a v 'áros-li
getbe, mely egé>z napon ál vigadóktól rajzolt. Nem 
volt egy korcsma, egy vendéglő, hol egész napon át 
ne fáradt volna a barna legények ujja a kremonai- 
nak csúfolt három lmros hegedű alatt, A Rákos 
mezején, hol egykor őseink törvényeket alkotónak, 
hol dicső elődeink könnyeitől sóssá vált Rákos vize 
üdítő oázát képezi egy luesszel erjedő homoki elígér
nek. fürge gyernn kok lapdáznak, és vigadó ifjak ka- 
rikásdit játszanak, gyönyörködve az ébredő termé
szet nagyszerűségében. Alig hogy betértem a vá
rosba. megelégedve a válóban gyönyörteljes élveze
tet. bámulva hallottam, hogy még itt is rengetik 
Apolló lantját, és szinte örültem, hogy m in talál
koztam Szapáry Gyula gróf belügy miniszterlel, mert 
ha ő látta volna az árpalére szomjazó emberek tö
méntelen soka'ágiit, lem tudom, nem-u kezdte 
volna meg a parliament egy uj sörfogyasztási adó
val a tárgyalások sorút.

Kende Adóm.

Veszprém. 1881. május 6.
Múlt vasárnap tartatott városunkban a megyei 

általános ellenzéki pártértekezlet, melyre megyei kép 
viselőink közül Eötvös Károly. Rátli Károly s (.'sápé 
Kálmán is megjelentek a fővárosból.

Az indóhúzhoz mintegy 25 30 díszesebbnél

diszesb magánfogat ment eléjük s mikor vendégeink 
a coupékból kiszálloltak, vettük észre, hogy Verliovuv 
Gyula és Némoth Bertalan orsz. képviselők is velük 
vannak, kik ugyan u vonattal tovább utaztuk Pápa 
felé. Néhány barátságos szót váltottunk velük, mire 
a közönség óljenzéso közt tovább utaztak Páp felé.

Ekkor hozzánk érkezeit képviselőinket üdvözlő 
meleg szavakkal a közönség nevében Dukovits Sá
muel polgártársunk, mire Eötvös Károly felelt, kö- 
szöuőleg. Ezután megindult a végetlennek látszó ko
csisor a város felé.

Mikor a városba ért a menet, a merre elhaladt 
a közönség mindenütt lelkes éljenzésben tört ki. Az 
első fogaton Rátli Káioly képviselő ült, a másikon 
Eötvös, a harmadikon ( 'supó Kálmán foglalt helyet. 
Ezután jött a küldöltség s a pártválasztmány szám
talan fogata, úgy hogy az első kocsi már a város 
főterén volt, mikor az utolsó még he sem ért a vá
rosba.

A képviselő urak Kenessey Pongrácz pártbi
zottsági elnök vendégei voltak, hová üdvözlésükre 

, érdemes!) polgárságunk egész nap folyton ellátogatott.
Az értekezlet d. u. 3 órakor volt a , Korona*  

emeleti nagytermében, mely nem csak a zsúfolásig 
telt meg a helyből s vidékről jött párttagokkal, de 
még a folyosók s a lépcsőház is megtelt hallgatókkal.

Körelnöknek Csapó József választatván, indít
vány ára értekezleti elnökké Kenessey Pongrácz, jegy
zővé Mórcza Zsiga választatott.

Kenessey Pongrácz megnyitó beszédében, mely 
a szónoklatok remeke volt, hangsúlyozta a vesze
delmet, melybe a jelen kormány döntő eddig a nem
zetet s a bukást, mely e tévesztett, bűnös irány to
vább foly tatásával beáll. Arra inti a választókat, iiogy 
e kormánynak lehetetlenné tételére, mindem el kell 
követnünk hogy jobb kezekbe, kik megmenthetik 
meg országunkat, tegy ük le kormányzatunk gyeplőjét.

Eötvös Károly lelkes gyújtó beszédben sorolta 
elő a kormány bűneit. Nincs bűn úgymond 
mely nagyobb volna egv nemzet megcsalásánál, nincs 
gyilkosság, mely égbekiáltóbb volna egy nemzet élet
érdekei megfojtásánál; de nincs is Isten, mely kö
nyörülő tudna lenni ily bűnösökkel szemben. ílv bű
nök terhelik immár a mi kormányunkat s ez sem 
bocsánatunkra, sem megvetésünkre többé nem érde
mes. Szövetkeznünk kell ellene minden törvényes esz
közökkel s megbuktatni közös erővel. Indítványom, 
hogy megyénk minden kerülete függetlenül egymás
tól állítsák fel jelölteiket, úgy a függetlenségi- mint 
a mérsékelt ellenzéki párt s győzzön köztük a több
ség. De ha valahol egy kormány párti jelölt is merne 
föllé] i. ily kerületben a kissebb számú ellenzéki 
párt -zavazzon a többségben levő ellenzéki párt je- 
iöltekrc. hogy a kormányjelölt elbuktatása biztos 
legyen.

Hason értelemben beszélt, a közel ezer főnyi 
hallgatóság folytonos ováeziója mellett Rátli Ká
roly. fejtegetvén egyszersmind a maga mérsékelt el
lenzéki álláspontját is. Ha egyszer — úgymond -- 
meggyőződnék, hogy az ő elvei nem juthatnak dia
dalra. nem a kormányhoz, de a függetlenségi párt
hoz fogna allani. Ma azonban még agy hisz, hogy 
a hazai jóllét, az ipar- s a kereskedelem felvirágoz
tatására hatékonyan többet lehet a mérsékelt ellen
zéki álláspontról, mint a lüggetlenségi oldalról. 
Ezért maradt eddig a táborban s látja, hogy az 
ipart emelni czélzó önzutlen törekvései igy lassan- 
érvénvre is jutnak. Élesen bírálja ezután a pápai 
,lőnr‘“ kétrétű politikájút, ki nem utalja egész nyíl
tan az egyik kerületben a mérsékelt ellenzéki kép
viselőjelöltet, a másikban a kormánypárt jeelöltjél 
támogatni. Ott, hol „ilyen*  főur még szerepet tud ját
szani. ott veszendőben a politikai erkölcs s az elvek tisz
tessége. Pártolja Eötvös indítványát, mely egyedülire 
biztos eszköz a kormány megbuktatására.

beszédet a közönség óriási lelkesedéssel lo- 
gadta s egyhangúlag elfogadta az eshetőségekre vo
natkozó egyesülési indítványt. Ezután megválasztat
tak a megye egyes választó kerületeire a végre
hajtó bizottság tagjai.

Ezek a veszprémi kerületben: Dukovits Sá
muel. Mórocza Zsigmond, Balogh Károly s Husveth 
János, a pápai kr ihletben : Lazányi Béla. Pap Já
nos, l’aál István és Lövy Mór. Az eny ingiben: Csapó 
József, Krisztinkovich Aladár s Wertheim Annin. 
A zircziben: Ányos Tivadar, Stimmer Mór és Szente 
Pongrácz. A nagyvázsonyiban : Fejes Dániel, ltácz- 
kevi Gábor, Nvirő János és Blasza János. Az ugo- 
diban: Dörögdi Benő. Lukácsék János, Sághy Gyula, 
Kranzler Pál. Hidy Zsigmond. Dakos Imre és 1a- 
labér Ferencz. A somlyóvásárlielyiben: Martonhdvy 
Géza. Györlly Géza és Hermán János. A végrehajtó 

1 bizottság központi elnökévé egyhangúlag Kenessey 
Pongrácz választatott.

Az értekezlet ezután óriási lelkesedés s szűnni 
nem akaró éljenzés közt a veszprémi kerület kipvi- 
selőjelöltévé újból Eötvös Károlyt kiáltotta ki, mely 
jelölést Eötvös el is fogadta.

Este az „Angyal'*  fogadóban bankett volt, 
melyen mintegy 200-an vettek részt, a vidékiek 
nagyrészt még az nap ittmarudtak.

A hangulat általán lelkesedi tt s a két párt 
győzelme minden kerületünkben biztosnak mondható.

D a m o c 1 e s.



Vidéki es helyi hírek. kát. A toaszlok közül folomlitjük különösön Lazá
éi Béla pártelnökéi, Németi, Albert és Verlmvav1 
Gyula képviselőkét, l'iiúl Istvánét, Sehramek kasz-1 
náret és Gyurálz Ferenez ov. lelkészét, molv toasz-, 
tok persze többé kevésbé mind politikai színezetitek 
voltak. A bampietten képviselve volt a helvbeli sajtó 
Bánti János által, a rel. főiskola ifjúsága’ két jo
gász és Öt theologus által, mely utóbbiak közül Ovo-" 
szy Jenő mondott, talpraesett felköszöntet Verho- 3-2. s-á,mk rnndéletóhez Itmn-st'ez^nufköHdrtó tójdffi Í

szem, miszerint a I apa városi választókerületben későn éjfél után volt, mikor az ' '
országgyűlési képvisel,, választásánál választói jog- is haza mentek álmodni a nap , 
gal bírók állandó iiovjogyzek.,nők kiigazítása, illető- A „nlnárl kíi......... v„!i
lég a jón, 1882-dik évben országgyűlési képv.......
választásra jogosítottuk összeírása végett a városi ,. , , ,, . , .
t. központ, választmány által kiküldött bizottság Hiteles fonásból értesiteuek bennünket, hogy 
nyilvános üléseit a városháza nagv térinél,en folyó L1’?!8."1'.1, l'tasságró1 szóló törvény ezen ország-| 
..... .  ■■ ■ ■■ ■■-- ■ ' .......................    itó g‘\ esl klell-V üla1t niár ,wm kerül a 1,{í'z asztalára, 

.... miéit? Ennek még Istóczy sem n megmondhatója! | 
Lázár Benő ügyvéd úr ma d. e. 11 órakor

. ..................... la hely.' 
ivő és név-

Kitüntetésok Trrlorl, Ágoston vallás és köz
oktatási minisztert n király valóságos titkos taná
csossá nevezte ki, Szapáry Gyulának pedig az arany 
gyapjas rendet adományozta.

A helybeli polgári leányiskola I. hó 12 fogja 
meg'artani majálisát a vasúti restauratió helyiségeiben

Hirdetmény. Az ls?L évi XXXIII-dik t. ez.
ondják, hogy már! 
utolsó „párthitek*  
iseményeiről.

o?sH.'?S A |í0,öári kör h*b' ‘sége (czifrakert.) a
beírása tógult n vóiori ""il01,1‘"!tdve UJ'itvil íilL

t. központi választmány által kiküldött bizottsági

„Griff*  vi
ját. Gyulát.
Gyula és neje li....v.. o b.
valamint öreg apja Bakosi Antal s leánya Ö 
számos rokonok nevében is fájdalmas /

1881. évi május hó 20-dik napjától ugyan e iió I 
29-ik napjáig naponként d. u. 4- -6 óráig fogja tar- 
bartani. A választói névjegyzék kiigazítása hivatal- , ,, , ...................
gól történik ugyan: de választói joga igazolása vé- lilrl11 <,Rk|lvujét Maknra Gizella urlíölgygyol 
teli az irt határidőben az összeíró küldöttség előtt lef- 6'mplonibiui; kétszeres, üdvözlet esküvő 
bárki megjelenhet s felszólalhat. Kelt Pápán, má- "alml- 
jii> (1-án 1881. Horváth Laios, az összeíró küldött- A IIL oszt- kereseti adó tárgyalás f. hó 10-én, 
ség elnöke. ] regKel 8 órakor veszi kezdetét. Elnök Ns. Pap Já-

Halálozás. A mull szombaton temették el a 1 "?s’ '“ydtsági tagok Horváth Lajos, Barthalus Ist- 
,GritC vendéglős Scliöpf Gyula ur 4 éves fiueská- vún’ B’koly Józsel es Kreiázler József.
j." ", lát. A gyászjelentés igy hangzott: .Schöpf A magyar njugoti vasút vezér-igazgatósógá- 
?. ‘ ' J Bakosi Katalin s gyermekük Antal,' tói u következő értesítést vettük: .Van szerencsénk
valamint öreg apja Bakosi Antal s lefinva Örzsébet'. I- értesíteni, hogy f. é. május 15-től septeinber 

szívvel jelen-I 40-ig úgy mint a múlt évben Székesfeliérvár. Vár
tik forrón szeretett kedves kis finkmik. illetőleg test- palota. Ilcvecser. Kis-f.'znll, Sáriár, Szombathely, 
vérje, unokája és imokaöcsesének Schöpf (Ivulá-nnkj Körmend. Szt.-llotthárd, Pápa és Győr állomásaink 
folyó lió 28-áu esti ',,1(1 ómkor, életének 4-dik évé ról (itt napi érvényességű mérsékelt' menettérti je
lien történt, gyászos kiniultál. - A boldogultunk gy('k (flirdőideny jegyekl fogunk Veszprémbe (Bala- 
l'öldi porrészei folyó ápril lul :lb-fin délután 4 óra-; lon-Füreil) kiadatni. A fürdflvendógeknek Bálaton-fü- 
kor fognak az ágost. egyház szertartásai szerint nz: rejlre leendő' tovaszállitásiira nézve elegendő bérko-’ 
alsó városi sirkertbe örök nyugalomra tétetni. Pápa.' ‘‘sík államik nz állmnásim rendelkezésre. A vezér 
1881. ápril 2:>-én. Béke és'úidás leimjeu porai fe- igazgató Faek.- 
leltl*  Fogadják a gyászoló szülök és rokonok Mint halljuk a déréit tapolernl'őiek megígérték,
őszinte részvétünk kifejezését I lmgy az épitemlo színházi ó ■. a szökséglendő kö-

A ..Pápai Lloyd-társulat" helyisége — a Nagy anyagot ingyen bornál jók rendelkezésükre a vál- 
Igu.icz-fó'.e házba i — szombaton este n.it.atoll m -g lalkozókmik. Elismerésre méltó áldoz.atké.-zsóg 
nagyszámú és d-z.es férlt- és hölgyközönség je en- Veszprémből........ igen sajátságé, dolgokról
léte mellett. A helyiség beromlez.óse három terem-1 beszélnek. Egeik mogvei tm vé.nv.széki főtiszt,viselőre 
bon valóban elegáns s a vomlégl.ís, Goldsclmiiedt. urloly dolgok sültek ki.'melvek állását megingatták s 
neve arról is kezeskedik, hogy az. éhező szomjazó | figy lehet, hogv a botrány mindmig. óbb mérvekei

Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel éi’teníti a n. 

é. közönséget, hogy az

ugodvadkerti fürdőt 
folyó óvl május hó HU-ikén 

megnyitja.
Ízletes étkek s italok mérsékelt 1 
árakon, pontos és gyors kiszolgál
tatásról gondoskodva leend: nem- I 
különben a fiirdőháznál a. 
sebészetben megkívántaié jártas 

egyénről,
ki a tok. megyei főorvos felügye- ' 
lete alatt a t. fürdővendégek ren
delkezésére készen áll.

Kérve a n. é. közönség 
fogását és minél számosabb 
gatását, maradok

mély tisztelettel
Rááb Mihály, 

vendéglős.

ANTAL

PALACZK SÖRKIVITELI

bizfozítása mellett kizárólagosan 
csakis

LÁGER-BIER

Nyilttér*)
Minden különtudósítás helyett

Schwarz Josephine és Brúder József 
összes rokonaiknak és ismerőseiknek tisztelettel ajánl- 
ják magukat mint jegyesek.

„czi rákért*  . hó 22-én esz megnyit™ a szokásos j nnkósl| jfa f tr,rt,|
tombolajátókkal, tánezczal us „gyebb tavaszi mulat-|A szi1l„'os inl ‘ jő le Veszprémbe I
Ságokká . Ismeretes dolog, hogy a kor álla rendű- ,.z alkil|,)lubó|. Az ünnepély programmját legközelebb 
zett mulatságok a legjobban szoktak sikerülni, s ha j i<(--,z](l|1i i1)lriiiL- '
hozzátesszük, hogy az uj vendéglős egész inarko- ,
dósa oda irányul,'miszerint vendégeinek igényeit a ( Be’XTlŐsor^ 
lehető legnagyobb mérvben és minden tekintetben'■'''" ■I'' 11 ?z‘ ln!' K,!s,° -'p,,11,.monok m,b Jiáll,
kielégítse, bátran mondhatjuk, hogy a kör ez idei t'!'1'.1'.'*  ’ 'n,l„r meg, u, aljegyző el ep e-|
majálisa is megérdemli, miszerint azt n közönség, ; d". “ n" ' fe-T I
... ...m-.i n.urvni.h löf.u/K .t tettetésre legtöbb kilátása Bezérédvnek van, az újabb

vasárnap, az Cm-‘ ” I
bér azt se tudta, hogy hová menjen előbb, annyi1 
volt az értekezlet, beszéd slb. stb. A délelőtti órák-' 
bán Néger A. apát-plébános ur egy értekezletet hí
vott egybe, melyen u követválaszlássál szemben el
foglalt álláspontját magyarázta. Délután négy óra
kor a mérsékelt ellenzéki párt 100—120 választója 
gyűlt egybe a „Grill* 4 nagytermében, Imi Pap Já
nos ur mint a gyűlés egybehivója hosszabb beszéd
ben taglalta, hogy miért nem szavazhat kormány
párti jelölt mellett, végül pétiig jelenlegi képvise
lőnket Katii Károly urat ajánlotta mint jelöltet, 
mit a jelenvoltak lelkes éljenek között fogadtak. 
Ezen értekezletet megelőzőleg, d. u. 2 és 3 között 
kisebb l ‘ ......................................... ..
ki a vasul................. ■
Németh Albert és Verhovay Gyula képviselő ura
kat fogadják. Egyes csoportok lobogókkal „1848*  j 
felirattal mentek, melyek között egy vérpiros vonta 
magára a szemlélő figyelmét, e zászlóra szintén rá j 
van Írva „1848,*  s azt mondják, lmgy tapolcza- 
fői emberek hozták. A vidék számosán volt képvi
selve, úgy hogy a kocsik csak lassan közeledhettek ' 
a nagy néptömegben czéljuk felé. A képviselők a | 
„Grifl-ben szálltak meg. Programúi szerint a kis
dedóvó intézetben kellett volna a 48-as párt gyű lé-1 
sónek s illetőleg a vendégszereplő képviselők be-1 
szédjeiuek megtartatniok, de e hely szűknek bizo- I 
nyúlván az oly nagy embertömeg befogadására, a 
főtemplom előtti nagyiért jelölték ki, hol is este 

1 órakor először Németh Albert s ennek hosszú 
beszédje után Verhovay Gyula lépett az asztalra s 
mondott csaknem másiel óráig tartó beszédet, mely
nek szokás szerint oly nagy hatása volt, a ...........
hogy a kormánypárt egyik főkortese lelkes éljenkiál-i n/ulb kérem tekintetes 
tásokha tört ki, minek lapunk egyik munkatársa V1,ni|)(1|1 a /fisz a*  I

DfíEHER

Dréher Antal
sörfőzőjében Kőbányán,

vagy 

Budapesten 

Dietrich és Gottschlig
OS. kir. udv. szállítók és DllEHEIi ANTAL főrak- 

táruukuinál megrendelhető.
Árjegyzék ingyen és bérmenten küldetik. Árusítók 

(szükséglet szerint) kedvezményi árakban részo- 
síttetnek.

Oly palaezksilrért, melynek czimszalagáii a 
„Diotrlch és Gottschlig*  vezérilgvnökök neve elő nem 
lordul, a főző jótállást nem vállal.

Tekintetes Kompolthy Tivadar u< nak, 
mint a , Tisza" biztosító bank kerílleteti fel ügy élő
jének Veszprémben.

En ezelőtt 18 esztendővel a „Haza" biztositó 
banknál Lujza leányom javára egy ezer forintnyi 

. kiliázasitási tőkét biztosítottam s űzettem a bank
ihoz a rendes évi dijakat közel lő éven át. Ekkor 
| azonban a „Haza*  kimerült tőkéjével nem bírván a 
i törvényileg megengedett koczkúzatot, a „Haza" min
dennemű élet- és tőkebiztosításait a „Tisza*  biztosí
tó társaság vette út s igv én is fentemlitett bizto- 
sitáoi kötvényem dijait a „Tisza* 4 társasághoz fizettem 
tovább rendesen alig 3 éveli át. A biztosított 
1000 frtnyi összeg folyó 1881. évi július 10-én lett 
volna Lujza leányomnak kifizetendő, azonban 
saját kérelmünkre a „Tisza*  biztositó társaság, 
melynek Tekintetességed a veszprémkerületi felügye
lője’ ez összeget már három hónappal előbb vagyis 
f. évi április iiu 10-úii ilj. Hergel*  Eerencz úr pápai 
ügynöke által nekünk hiánytalanul kifizettette.

Miért is, midőn c jóliirü biztositó intézetün
ket minden, családja jövőjét szivén hordó családos 
s magán polgártársamnak a legmelegebben ajái 
iiúu., ’né.v... s felügyelő urat, fejez’.e ki

....................., ......ek lapunk egyik munkatársa .  Tisza- biztositó társaságunk minden 
szem- ős fültnnujn volt, Jelölés most sem történt...................... felülmúló solíd üzleti eljárásáért
1'1 gyűlés után a képviselő urak először is a lml.v1 lovalisságáért legbensőbb köszőnotómet. 
beli kaszinót aztán pedig n polgári kört és ’ .......... *'  ■ 1 - - í-
a pápai Lloydut látogatták meg s mindenütt a leg
nagyobb szívességgel és tisztelettel fogadtatlak. Fél ki- j 
lenez óra tájban kezdetét vette a vendégek tisztele
tére rendezett banquett, melyen vagy 70 — 80 sze-| 
mély veit részt, kik csaknem mindnyájim n -IS-as 
pórt hívei. Cseresnyés nótái s a vendéglős valóban

nagyobb embercsoportok és hinták vonultak i 
isuti iudóházboz, hogy az érkező vendégeket

KITŰNŐ MINŐSÉGŰ

Scliwechati sör 
palaczkokban 

knpható nálam.

X

lígy piilni'zk líra 16 kr.
lila*

Kelt Pápán, 1881 május hó li-án.
Teljes tisztelettel

Kégli József,
a .pápai czipész-társiilat*  elnöke. 

•) A z ezen rovatban megjelenő közlemények ói t nem 
,jú“ bura esukluiiuar szónoklatra buzdító a lioulia (vállal telefestet ‘

Öt vagy ennél több palaczk vá

sárlásánál nz ári
15 krjával számítom üvegenként. 

Tisztelettől

Scfilesingcr R.
kórós.



! Háziasszonyok számára !

ludwigsburg.

|
Szerencse
jelentés.

Felhívás

únru
Ludwlgsburg,

A valódi Franck k 

Franek Henrik fiaitól 
Linzben, a Duna mellett 

ha nem lenne olyan jó. nem támadtatnék meg annyi gyúrástól és nem 
utánoznák mind feliratban, mind sziliben, mind utánnyomatban, sót 
név- és védjegyben is.

Ennélfogva felhívjuk minden tisztelt háziasszonyt, hogy jól kü
lönböztesse meg a

■^alód.1 X’axxolz Icá-vét
a hamisítóitól, a mennyiben a bevásárlásánál jól ügyeljen 
ezen aláírásra:

Azon gyárosok, kik nevünket félig vagy egészen hamisítják, csak 
megakarják Önöket csalni.

Kérjük tehát jól vigyázzanak czégüukre s csak a valódi Franck 
kávét kérjék aláírásunkkal ellátva

a mely, azonkívül Nagytiszteletü Spitzer Salamon bécsi Habbinus 
urnák, a Nagytiszteletü Schreiber krakkói főrabbi úr sógorának fel
ügyelete alatt készíttetik és

izraeliták részére hogy -)£’□ biztosittatik. 
Megrendelhetők minden nevezetes nagy és kis kereskedések által.

■ Főnyeremény

400,000 márka.

A nyeremények
ért az állam 

kezeskedik Nyújtsunk kezet a szerencsének!
! a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz

sorsjáték 
nyereményeire, 

melyben több mint

9 millió 600,000 márka
biztosan nveretik.

Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei, 
melyek terv szerint 100,000 sorsjegyet tartalmaz
nak, következük :

400,000 márka
főnyereményt nyújt szerencsés esetben, a legújabb nagy 
pénzkisorsolás, mely a magas kormány által jóváhagyva 
és biztosítva van.

Ezen uj terv czélszerü berendezése oly módú, hogy 
néhány hó letelte alatt 7 húzásban 51,700 nyeremérv 
sorsol tutik ki, ezek közt 4UÜ.UUU márkás fünyereiucuy<.K. 
és különösen:

Felkérjük, legyen oly szives alantálló ro
vatban pontosan czimét följegyezui.

A sorsjegyek számát, melyet kíván.
Vájjon az összeg ide csatoltatott-e, vagy 

posta-utalvány ny a 1 k íi Idetik-e.
Kisebb megrendelések legjobban ajánlott 

levelek által küldetik el és a postai díj szin
tén felszámít tátik.

A legnagyobb nyere 
jutái. 250,000 márka.

meny 400.000 márka.
5 nyer. 4000 m.

1 nyer. 150,000 105 3000 „
1 100,000 w 263 2000 „
1 „ 75,000 12 1500 „
1 , 50,000 2 1200 ,
2 , 40,000 631 1000 „ |
3 „ 30,000 873 500 ,

, 4 „ 25,000 1050 300 ,
2 B 20,000 60 200 „

12 „ 15,000 100 150 ,
1 B 12,000 28860 138 ,

24 B 10,000 3900 124 ,
5 „ 8,000 75 100 B
3 „ 6,000 7800 B 94 és 67 „

54 B 5,000 B 7850 B 40 és 20 „
Mindezen nyeremények kisorsolása 7 osztályba 

sorozva rövid néhány hó alatt biztosan megtör
ténik. - A legközelebbi első nyereményhuzás 
hivatalosan van megállapítva és 
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 50 kr

B fél . , „ , I „ 75 B
„ negyed „ „ „ , - . 88 ,

Ezek az állam által kezeskedett eredeti sors
jegyek (nem tiltott Ígérvények) a pénzilletékek 

i bérmentes• beküldése után vagy postai előleg 
mellett általam a legtávolabb vidékekre elküldetnek.

A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé- 
| vei együtt egy — az államczimerrel ellátott — 
huzási tervet kap. A húzás után pedig felszólítás 
nélkül azonnal szétküldjftk a hivatalos húzás 
lajstromokat.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései 
általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan 

lés a legnagyobb titoktartás mellett.
| Megrendelések legegyszerűbben posta-
i utalvány használata mellett eszközöltetnek. Ké- 
|vetnek tehát egyenesen s teljes bizalommal

f. évi május 16-ig 
hl. Hekscher Sámuel 

bank- és váltó-irodájához Hamburgban fordulni.

1

1 , 15(1,000 „ 24 , 10,000
1 „ 100,000 „ 5 , 8000
1 . 75,000 r 54 „ 5000
1 „ 50,000 „ 105 „ 3000
2 40,000 „ 263 „ 2000
3 B 30,000 „ 631 , 1000
4 „ 25,000 . , 873 . 500o 20,000 „ 1050 , 300
2 15,000 „ 28,860 „ 138

A húzásuk tervszerüleg hivatalosan vannak meghatározva.
Ezen nagy és az állam által biztosított pénzsorsulás 

első húzásához.

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 3' , o. é frt kr.
I fél „ 3 „ r I3,, r r frt kr.
’u. r 1% - - r r frt 90-kr.
Minden megrendelés rögtön és pontosan, vagy utánvét

tel. vagy az érték döbbeni megküldése esetében posta 
utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül ál
talunk megkapja az állam czimerrel ellátott eredeti sors
jegyeket.

Á sorsjegyekhez a hivatalos huzási tervek mellékeltet- 
nek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után 
felhívás nélkül megküldjük a huzási lajstromot.

A nyeremények kifizetése mindig pontosan állambizto- 
siték mellett, vagy egyenesen általunk, vagy pedig 
kívánságra összeköttetéseink folytan < tsztrák-Magvurország 
minden nagyobb városában történik.

Általunk eladott sorsjegyeknek a szerencse többnyire 
kedvezett és több, nagyold*  nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt sorsjegyeken ny - 
retett meg és ki is fizettettek: és pedig a többek ko-.t 
250.000; 225.0(1(1; 15O.00O; 100,00(1; SO.QOO ; 00.000; 
40.000 márkát stb.

Mintán egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min 
denütt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket f. é. Május I5ig kezeinkhez juttatni.

Kniifiiiaiin és Simon,
bank- és váltóüzlete Hamburgban 

vesz és elad mindennemű állampapírokat, vasiit-rdszvénye- 
kct és köh sön-sorsjegyeket.

U. I. Az eddigi bizalomért köszönetíliiket nyilvánítva, fel
kérjük mostan ezen új sorsolásban részt venni, és 
megígérjük, hogy úgy mint eddig, ezentúl is szolid 
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek megelé- 
gedését kinyerni főtörekvésünk leend.

Fentiek.

Rendelési levél.
Kaufmann és Simon Hamburgban

kérném küldené meg—-----------eredeti sorsje
gyet, melyért az összeget

bán ) hozzácsatolva
) posta-utalványnyal

kapja meg.

Czim :

Kereszt- és családneve

Lakása : —

Közelebbi ismertető jelek

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin. Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.


